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Uit de kerkenraad van 16 september 2021……… 
 
De voorzitter heet iedereen welkom en is blij dat er weer fysiek vergaderd kan worden. Hij leest een 
gebed van Harmke Heuver: “Vooruitkijken”. 
Petra Oudshoorn stelt voor om te bespreken hoe we de diensten gaan invullen als de anderhalve 
meter regel wordt los gelaten eind deze maand. De voorzitter meldt dat er weer een aangepast cen-
traal PKN advies komt. Hij stelt voor dat eerst af te wachten en daarna net als bij voorgaande aan-
passingen het protocol van onze landelijke kerk te volgen. Mochten er zaken in staan die echt om 
een nader besluit van de kerkenraad vragen, dan zal er nader overleg plaatsvinden. 
 
LichtDelen: Het contract van de PGG met Louise den Hoed is per 1-9-2021 beëindigd. Louise treedt in 
dienst bij de opgerichte stichting en kan dus haar werkzaamheden voortzetten. De PGG betaalt de 
kosten voor het dienstverband met Louise voor de komende drie jaar aan de stichting.  
 
Ontwikkeling visie Zuidwest: Ter tafel ligt een notitie van Christiaan Scheen: Het visieproject is nog 
niet effectief gestart, maar wel noodzakelijk. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van een aantal 
zaken. Als voorbeeld noemt hij de redactie van Samenklank die dringend behoefte heeft aan uitbrei-
ding, maar eigenlijk zijn er geen (jonge) mensen te vinden. En hoe presenteren we ons in de wijk 
Vroondaal? Te veel mensen doen te veel en zij worden ouder. P(ublic) R(elations) vraagt onze aan-
dacht! Christiaan stelt voor snel met de locatieberaden te gaan praten met het voorstel om op iedere 
locatie mensen te gaan interviewen en dat vanuit de locatie te organiseren. Wietske Verkuyl vult aan 
dat eerst het opleiden van interviewers moet gaan plaatsvinden: vier interviewers per locatie om 
ieder vijf mensen te interviewen (ook van buiten onze kring).  
 

Margriet Wagner, de cantrix van der Bosbeskapel, heeft besloten te stoppen. Op de locatie zal beke-
ken worden hoe nu verder met de cantorij. Voorlopig begeleidt Ineke het koor ter voorbereiding van 
ondersteuning van de gemeentezang op de komende zondagen. 
 
De huidige ambtsperiode van Henk Valstar loopt af. Hij is namens Zuidwest lid geworden van het 
Centraal college van Kerkrentmeesters. Het ligt voor de hand om hem te nu benoemen tot ouderling-
kerkrentmeester. Henk is beschikbaar voor een volgende periode en de kerkenraad benoemt hem.  
 
Op 14 oktober zal Julia van Rijn, onze classispredikant, onze vergadering bijwonen. Dan zal aan de 
hand van een aantal vragen met haar gesproken worden.  
 
Op 9 oktober is er een beleidsdag georganiseerd door de Algemene Kerkenraad. Johan Bovenlander, 
Christiaan Scheen, Paul van Gijzen en Henk Valstar zullen Zuidwest dan vertegenwoordigen. 
 
Abdij: Er zijn veel positieve reacties ontvangen op het met beeld het streamen van de kerkdiensten. 
Er kijken gemiddeld ongeveer 130 mensen per dienst! 
 
In de Shalomkerk zal op 19 december zal afscheid worden genomen van het kostersechtpaar.  
Op 14 oktober zal Kies! Voedselbankwinkel officieel geopend worden. 
 
 
Henk Valstar 


